Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:1/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:6/2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 31 του μήνα
Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.2271/27-1-2012
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έπτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των
θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλης
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4) Μεσσήνης Ιωάννης
5) Σούνδιας Πραξιτέλης
6)Μελάς Βασίλης
7)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σίδερης Αντώνης
2. Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4o Η.Δ. : Απόφαση Επιτροπής σχετικά με ανάκληση ή μη άδειας
λειτουργίας
καταστήματος
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ιδιοκτησίας
Δ.ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Ο.Ε. με εκπροσώπους τους Ζακυνθινό Δημήτριο του Πέτρου και
Κατωπόδη Ευστάθιο του Αγγελου, στην οδό Καλκάνη Λευκάδας
Εισηγ: κα.Σκιαδά – Πετούση Ζωή
Πρόεδρος Επιτροπής
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Με την αρ.70/11 απόφασή της η παρούσα Επιτροπή, είχε αποφασίσει την αναβολή
λήψης απόφασης σχετικά με ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ιδιοκτησίας Δ.ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε. με
εκπροσώπους τους :Ζακυνθινό Δημήτριο του Πέτρου και Κατωπόδη Ευστάθιο
του Άγγελου , στην οδό Κ.Καλκάνη Λευκάδας, για δεκαπέντε (15) ημέρες
προκειμένου οι ιδιοκτήτες του εν λόγω καταστήματος να αποκαταστήσουν τα
προβλήματα που αναφέρονταν στις εκθέσεις επιθεώρησης του Τμήματος Περ.
Υγιεινής & Υγ.Ελέγχου της Π.Ε Λευκάδας και σύμφωνα με τα οποία το
προαναφερόμενο αρμόδιο τμήμα ζητούσε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του
ανωτέρω καταστήματος.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί ούτε από τους ενδιαφερόμενους αλλά ούτε και
από το Τμήμα Περ. Υγιεινής & Υγ.Ελέγχου της Π.Ε Λευκάδας, σχετικός φάκελος που
να δικαιολογεί την περαιτέρω αναβολή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του εν

λόγω καταστήματος, για το λόγο αυτό εισηγούμαι την ανάκληση της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ιδιοκτησίας Δ.ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε που λειτουργεί στην οδό Κ.Καλκάνη
Λευκάδα, με εκπροσώπους τον Ζακυνθινό Δημήτριο και Κατωπόδη Ευστάθιο του
Άγγελου, σύμφωνα με τις εκθέσεις επιθεώρησης του Τμήματος Περ. Υγιεινής &
Υγ.Ελέγχου της Π.Ε Λευκάδας».
Κατόπιν κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Eπιτροπή αφού
έλαβε υπόψη της τη παραπάνω εισήγηση και κατόπιν
ανταλλαγής απόψεων,
Ομόφωνα

αποφασίζει

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ιδιοκτησίας Δ.ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε που λειτουργεί στην οδό
Κ.Καλκάνη Λευκάδα, με εκπροσώπους τον Ζακυνθινό Δημήτριο και Κατωπόδη
Ευστάθιο του Άγγελου, σε εφαρμογή του άρθρου6 παρ. 5 της Α1β/8577/83, και το
γεγονός ότι, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανάκληση της άδειας
είναι υποχρεωτική ( απόφαση ΣτΕ 1443/96 ).
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

